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Kommuneplan for Sunndal - arealdelen 
Barnetråkkregistrering Sande skole, sammendrag 

 

Ved Sande skole hadde 7. klasse barnetråkkregistrering den 24.11.2017. Antall registrerte veger 

er 52 (31 elever) og antall registrerte steder er 300 (37 elever). 

Det var flest markeringer i området Sande – Sunndalsøra. Det var noen markeringer på Hoelsand 

og Mæhle også da noen elever kommer herfra. 

Ut fra markeringene på kartet og kommentarene som er lagt til kan vi trekke ut følgende 

oppsummering:  

 

Positive:  

Det er mange positive markeringer på skoleområdene, idrettsanleggene og Fagerhaugområdet 

på Sande. Mange liker svømming i svømmehallen og ballspill på idrettsanleggene. På Sande skole 

er det markert fin lekeplass, ballspill, møteplass og fin bygning. I Fagerhaugan er det mange 

markeringer av aking og fin skog. Andre steder som er markert er blant annet lekeplassen ved 

Sandbrekkgata ,den nye lekeplassen ved Lykkjevegen og Drivapromenaden. 

Det er også mange positive markeringer i Sunndalsøra sentrum. Butikksenteret er markert som 

sted å handle og møteplass hvor du møter venner. Det er også mange markeringer av 

skateområdet på Øratorget med kommentarer om at det er artig. Det er også markert noen andre 

møteplasser som biblioteket og utenfor Coop. Sykling er markert flere steder.  

På Hoelsand er det positiv markering av lekeplassen ved barnehagen, ballspillområdet og skogen 

ved siden av og akebakken syd for skogen. På Mæhle er skogen mot Haremdalen markert som 

fint sted. 

 

Negative: 

De negative markeringene går hovedsakelig på trafikk. Det er svært mange negative markeringer 

av trafikk langs Skolevegen. Dette gjelder spesielt i bakken ned fra Fagerhaugvegen og vegen 

utenfor Sande skole og videregående. Det er mange kommentarer som: «Her er det skummelt å 

sykle, det er mye trafikk», «Jeg bruker nesten alltid å nesten bli påkjørt».  



  

 

Side 2 av 2 

 

Ved den gamle kryssingen av riksvegen er det også mange negative markeringer, men denne blir 

flyttet nå. Ellers er det markeringer av at det er mørkt noen gater og steder.  

På Hoelsand er det negativ markering av trafikk ved parkeringen/busstoppen ved barnehagen. På 

Mæhle er det markering av mørk skoleveg. 

 

Vil endre: 

Det er svært mange markeringer av vil endre på Skolevegen. Kommentarer er: «Jeg vil ha større 

veger for de som sykler og går», «for mange som kjører ungene sine enn å gå til skolen». 

 

 

Her er oversiktskart over kartmarkeringene fra 7. klasse på Sande skole: 

 

 
 

 

  



  

 

Side 3 av 3 

 

Utsnitt av kartet med registreringene på Sande: 

 

 
 

Utsnitt av kartet med registreringene på Sunndalsøra: 

 

 
 

 

  



  

 

Side 4 av 4 

 

Utsnitt av kartet med registreringene på Hoelsand/Mæhle: 

 

 
 

 

 

Oppsummering av positive markeringer fra elevene på Sande:  

 
 

 

  



  

 

Side 5 av 5 

 

Oppsummering av aktiviteter fra elevene på Sande: 

 

 
 

 

Oppsummering av negative markeringer fra elevene på Sande:  

 

 
 

 

Hvordan innspillene blir behandlet videre 

 

Innspill om tema i 

kommuneplanens 

arealdel 

Innspill om aktuelle tema i kommuneplanen som tas med videre i 

planarbeidet: 

• Ta vare på lekeplassen, ballspillområdet, skogen ved siden av 

og akebakken syd for skogen ved barnehagen på Hoelsand  



  

 

Side 6 av 6 

 

• Ta vare på skogen mot Haremdalen på Mæhle som fint leke og 

tursted. 

 

 

Innspill til neste revisjon 

av kommunedelplan 

Sunndalsøra 

• Ta vare på skoleområdene, idrettsanleggene og 

Fagerhaugområdet på Sande som er viktige nærlekeområder 

for barna. Sunndalsøra sentrum er også et viktig møtested for 

barn- og unge. 

• Mange liker svømming i svømmehallen og ballspill på 

idrettsanleggene. På Sande skole er det markert fin lekeplass, 

ballspill, møteplass og fin bygning. I Fagerhaugan er det mange 

markeringer av aking og fin skog. Andre steder som er markert 

er blant annet lekeplassen ved Sandbrekkgata ,den nye 

lekeplassen ved Lykkjevegen og Drivapromenaden. 

• Det er også mange positive markeringer i Sunndalsøra sentrum. 

Butikksenteret er markert som sted å handle og møteplass hvor 

du møter venner. Det er også mange markeringer av 

skateområdet på Øratorget med kommentarer om at det er 

artig. Det er også markert noen andre møteplasser som 

biblioteket og utenfor Coop. Sykling er markert flere steder.  

 

Innspill til 

kommunalteknisk 

tjeneste / 

trafikksikkerhetsplan 

Mottatte innspill om trafikksikkerhetstiltak oversendes til 

kommunalteknisk tjeneste / innspill til trafikksikkerhetsplanen.  

 

• I barnetråkkregistreringene er det svært mange negative 

markeringer av trafikk langs Skolevegen. Dette gjelder spesielt 

i bakken ned fra Fagerhaugvegen og vegen utenfor Sande skole 

og videregående. Det er mange kommentarer som: «Her er det 

skummelt å sykle, det er mye trafikk», «Jeg bruker nesten alltid 

å nesten bli påkjørt». Det er svært mange markeringer av at 

barna vil endre på Skolevegen. Kommentarer er: «Jeg vil ha 

større veger for de som sykler og går», «for mange som kjører 

ungene sine enn å gå til skolen». 

• Ved den gamle kryssingen av riksvegen er det også mange 

negative markeringer, men denne blir flyttet nå. Ellers er det 

markeringer av at det er mørkt noen gater og steder.  

• På Hoelsand er det negativ markering av trafikk ved 

parkeringen/busstoppen ved barnehagen.  

• På Mæhle er det markering av mørk skoleveg. 

 

 

 

 


